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Prítomní:  
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Július Maťovčík,   
Tlmočník: Milena Fabšičová  Právny zástupca: Oliver Krist  Administrátorka:  Barbora Štellerová 
Ospravedlnení: Peter Birka, Lukáš Dědeček – kontrolór 
PROGRAM: 

1. Informácie o pracovnom stretnutí na MŠVVaŠ SR dňa 26. júla 2018 (novelizácia Zákona 

o športe).  

2. Zmena zloženia ŠTK futsalu, nové ciele. 

3. Smernica 15 - Používanie služobného mobilu. 

4. Nominácia zástupcov SR na EDSO kongres v Grécku. 

5. Odmena organizačných pracovníkov EDBC za organizovanie a činnosti na ME (P. Birka a D. 

Dědeček). 

6. Vyhlásenie najúspešnejších športovcov roku 2018. 

7. Pokračovanie krúžkovej činnosti v atletike. 

8. Organizácia Deaf Rysy 2018. 

9. Ostatné. 

a. Postoj DVS k súčasnému dianiu v ICSD, 

b. pokutový systém ICSD a EDSO, 

c. štartovné za členov usporiadateľskej krajiny, 

d. systém podpory mládeže, 

e. hodinová sadzba pre administratívne práce repretrénera, kaučovanie na medzinárod-

ných podujatiach,  

f. výpadok prezidenta DVS počas ME v bedmintone. 

 

Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek a otvoril diskusiu k programu.  

K bodu 1  

Informácie o pracovnom stretnutí na MŠVVaŠ SR dňa 26. júla 2018 (novelizácia Zákona o športe). 

- P. Dědeček informoval, že 26. júla sa stretli zástupcovia športových organizácií zdravotne 

postihnutých kvôli plánovanej novelizácii Zákon o športe. Zástupcovia prezentovali rôzne 

návrhy. Nakoniec bola prijatá filozofia novelizácia na dva razy. Prvý krok by malo byť do-

časným riešením a počas toho roku by sa doriešil vzorec pre vypočítanie prostriedkov na 

športové organizácie zdravotne postihnutých,  

- p. Dědeček prezentoval, že stále nemáme primerane k výsledkom dostatok prostriedkov 

a že sme neustále (až na pár výnimiek) diskriminovaní,  

- od p. Riapoša zúčastnení nevideli žiaden návrh, odišiel skôr zo zasadnutia a tiež nebolo 

jasné aký postoj zaujal k nášmu návrhu, ktorý bol navrhnutý na obdobie vytvorenia 

vzorcu (rok 2019), aby sa pri prerozdelení v budúcom roku postupovalo v zmysle nášho 

tohtoročnej kampane „Rovnosť prostredníctvom športu!“, keď by všetky 4 zúčastnené 

združenia (SPV, DVS, Hnutie špeciálnych olympiád a Asociácia zrakovo postihnutých 

športovcov) získali rovnaké finančné prostriedky rozdelení hlavného balíku (1,6 %) a teda 

cca 0,4 %. Všetky zúčastnené strany s týmto návrhom súhlasili, len ako už bolo spome-

nuté p. Riapoš odišiel skôr a jeho postoj sa ukázal neskôr, keď podľa nepotvrdených in-

formácií odmietol súhlasiť s takýmto postupom a svojím postojom zablokoval ďalší po-

stup. 
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- p. Dědeček požiadal právne oddelenie ministerstva, aby nám vysvetlili ako dopadlo toto 
rozporové konanie. Odpoveď sme však dodnes nedostali.  

K bodu 2   

Zmena zloženia ŠTK futsalu, nové ciele. 

- p. Hrdlík otvoril diskusiu s poznámkou, že p. Dědeček sa vyjadril, že DVS nemá nič spoločné 
s DCL futbalom a futsalom , čomu p. Hrdlík nerozumel, keďže členovia futsalu a futbalu sú aj 
členovia DVS, 

- p. Dědeček odpovedal, že to je nerozumenie a vysvetlil, že peniaze ktoré máme na futbal 
a futsal od SFZ sú presne určené: 4000 eur má byť minuté na mládež a 2000 eur na reprezen-
táciu. DVS nemá na DCL z čoho prispieť a nakoniec ani nebola podaná žiadna žiadosť, 

- p. Dědeček pripomenul, že dokonca roka treba urobiť niečo zmysluplné s mládežou vo fut-
bale a futsale za získanú dotáciu, 

- p. Dědeček s ohľadom na situáciu v ŠTK futsalu navrhol, aby p. Štefeka za predsedu ŠTK fut-
balu a futsalu, s tým, že si p. Štefek vytvorí vlastný organizačný tím a usporiada turnaj mlá-
deže vo futsale, 

- zúčastnení členovia výkonného výboru s uvedeným návrhom súhlasili.  

K bodu 3  

Smernica 15 - Používanie služobného mobilu 

- prítomní členovia sa oboznámili s predloženým dokumentom,  

- p. Dědeček informoval, že smernicou boli zavedené pravidlá, ktoré platia pre každého komu 

DVS poskytol mobilný telefón (držitelia MT),  

- p. Dědeček ďalej informoval, že smernica bola zavedená hlavne z dôvodu, aby členovia boli 

zastihnuteľní v ich pracovný čas a najmä v dobe, keď DVS organizuje nejaké podujatie a ich 

spolupráca je z rôznych dôvodov očakávaná,  

- zúčastnení členovia VV smernicu č. 15 odsúhlasili  

 

k bodu 4  Nominácia zástupcov SR na EDSO kongres v Grécku. 

- p. Štefek podotkol, že sa už dávnejšie vyjadril a navrhol, aby sa kongresu zúčastnili p. Birka p. 

Dědeček a p. Štefek 

- p. Dědeček sa k tomu vyjadril, že 3 osoby na kongrese EDSO je veľa a že on tam nemusí byť 

prítomný, ale navrhol by témy, ktoré sa tam môžu riešiť, 

- p. Dědeček ďalej navrhol, že by na kongres EDSO mohli ísť p. Maťovčík a p. Birka, ktorí vedia 

posunkovať a sú aj dostatočne tvrdí,  

- prítomní členovia výkonného výboru súhlasili s návrhom p. Dědečka, 

- p. Maťovčík povedal, že cestovania má dosť a radšej by išiel na Rysy, ktoré sú v tom istom 

termíne, 

- p. Dědeček reagoval, že sa ešte pozrie koľko toho je, že to ešte zváži a že možno bude stačiť 

aby p. Birka išiel sám, 

- p. Dědeček ďalej poznamenal, že by mohlo byť zaujímavé ísť na kongres EDSO a otvoriť 

otázky spoločného postupu voči ISCD, rozprávať sa s inými členmi európskych krajín, ako sa 

postavíme k aktuálnej situácii a tiež čo treba zmeniť,  
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K bodu 5  

Odmena org. pracovníkov EDBC za priame organizovanie a činnosti počas EDBC (P. Birka a D. 

Dědeček). 

- p. Dědeček v ďalšom bode informoval, že za majstrovstvá Európy v bedmintone už všetci čle-

novia dostali svoje odmeny, okrem p. Birku a jeho, 

- p. Dědeček zhodnotil, že p. Birka počas celej prípravy reagoval promptne a správne, tiež pri-

spel k tomu, že po organizačnej  stránke bola úroveň podujatia na vysokej úrovni, 

- p. Dědeček za seba zhodnotil, že jeho aktivity boli viazané k organizácii transportov, komuni-

kácii s rozhodcami (výsledky), spolupráci s fotografom a zverejňovaním foto a video mate-

riálu, spolu s výsledkami a stručnými informáciami na webe podujatia. Taktiež riešil komuni-

káciu z predstaviteľmi, novinármi, výrobou medailí, spoluprácu s firmou zabezpečujúcou me-

dailový servis, 

- p. Dědeček poznamenal, že obaja, museli byť v pohotovosti počas celého týždňa a predložil 

návrh, aby ich odmena bola 700 eur pre každého, 

- výkonný výbor jednomyseľne odsúhlasil odmenu pre p. Birku a p. Dědečka, 

- p. Štefek poďakoval a pochválil oboch za celú organizáciu podujatia s čím všetci súhlasili 

a tiež poznamenal, že počul aj veľkú spokojnosť od účastníkov, 

- p. Dědeček sa vyjadril, že podujatie aj napriek tomu, že zhoreli medaile, skončilo na vysokej 

úrovni. 

K bodu 6  

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov roku 2018 

- p. Dědeček sa konštatoval, že pravidlá určenia poradia zostávajú platné z predošlých období,  

- v nasledujúcom období každému pošle tabuľku, ktorá všetko presne definuje.   

K bodu 7  

Pokračovanie krúžkovej činnosti v atletike. 

- p. Štefek oznámil, že chce pokračovať v krúžkovej činnosti, s tým, že by krúžok býval vo štvr-

tok. Rodičom poslal oznam o krúžku. Keď deti odovzdajú prihlášky spíše ich zoznam, 

- p. Dědeček pripomenul, že každú komunikáciu v mene DVS treba posielať aj všetkým členom 

VV, aby sme boli navzájom informovaní. 

 

K bodu 8  

Organizácia Deaf Rysy 2018. 

- p. Dědeček informoval, že je pripravená pozvánka k odoslaniu. Členovia výkonného výboru sú 

samozrejme pozvaní a že by rád pozval aj našich podporovateľov, 

- ďalej informoval o pravdepodobnej dotácii BSKvo výške cca 2000€, 

- p. Dědeček skonštatoval, že rezervovaných je 80 miest a tiež, že každý samoplatca si bude 

platiť 80€, pričom DVS ešte prispeje sumou 16€ na každú takúto osobu, 

- p. Dědeček tému ukončil s tým, že bude členov VV ďalej priebežne informovať ako pokračujú 

prípravy. 
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K bodu 9 Ostatné  

a. Postoj DVS k súčasnému dianiu v ICSD 

- p. Dědeček sa vyjadril, že po súčasnej situácii v ICSD by sa malo konať riadne Valné zhromaž-

denie (volebné) a to na nasledujúcom kongrese, kde by sa malo hlasovať aj o novom prezi-

dentovi ICSD, 

b. Pokutový systém ICSD a EDSO, 

- P. Dědeček informoval prítomných o situácii, že keď pre našu novú cyklistku chcel vyplniť 

audio formulár, ktorý je dostupný len cez internet, no nenašiel tam v menu podujatie ani 

jedny preteky v cyklistike, čo znamená, že nebola ani možnosť vyplniť spomenutý formulár  

- prezentoval svoj názor, že ISCD to robí zámerne, keďže pokutový systém je nastavený tak, 

aby sa športovci museli registrovať minimálne 3 mesiace pred konaním podujatia a keďže 

uvedené podujatie nie je dostatočne vopred na webe je to jednoduchý systém ICSD ako za-

rábať na pokutovaní vlastných členov, 

- p. Dědeček doplnil, že momentálne máme všetky podlžnosti v tejto oblasti voči ICSD vyrov-

nané a nemáme žiadny dlh. 

c. Štartovné za členov usporiadateľskej krajiny  

- p. Dědeček  upozornil na nelogickosť existujúceho systému organizácie pretekov pod patro-

nátom EDSO, ktorý vyžaduje poplatky aj od organizátora Majstrovstiev Európy (EDBC tohto 

roku), 

- navrhol, aby zástupcovia SR o tomto probléme diskutovali na kongrese EDSO a podali návrh 

plénu v zmysle, že usporiadateľské krajiny nebudú platiť za štarty svojich pretekárov na 

podujatí, ktoré EDSO vôbec nedotuje, 

d. Systém podpory mládeže 

- p. Dědeček k existujúcemu systému podpory poznamenal, že nie je možné, aby sa mládež, 

(ktorej príprava je dotovaná z DVS) pripravovala bez účasti športového odborníka, 

e. Hodinová sadzba pre administratívne práce repretrénera, kaučovanie na medzinárodných poduja            

tiach 

- p. Hrdlík sa vyjadril, že 6 eur by mohlo stačiť, 

- p. Dědeček reagoval – keďže takéto činnosti môžu súvisieť aj s odbornou činnosťou, je po-

trebné, aby to bolo minimálne 8€,  

- členovia VV súhlasili s čiastkou 8€/hod.  

g. iné 

- p. Hrdlík sa pýtal na systém financovania šachistov,  

- p. Dědeček odpovedal že 800€ na obidvoch a že platí pravidlo, že tomu, kto získa medailové 

umiestnenie, budú preplatené celé náklady,  

- p. Dědeček navrhol, aby sa p. Belákovi za 3. miesto na Majstrovstvách sveta refundovali celé 

náklady a p. Frajkovi 400€ z jeho nákladov, keďže nedosiahol medailové umiestnenie, 

- VV tento návrh odsúhlasil, 
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Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje  

č. 41/18 p. Štefeka za predsedu ŠTK futbalu a futsalu, 
č. 42/18 Smernicu 15 - Používanie služobného mobilu, 

č. 43/18 účasť pp. Birka a Maťovčík na kongrese EDSO v Grécku  

č. 44/18 Odmenu vo výške 700€ pre p. Birku a pre p. Dědečka jednotlivo za úspešnú organizá-

ciu EDBC,  

č. 45/18 Hodinovú sadzbu 8€ pre administratívne práce repretrénera a kaučovanie na medzi-

národných podujatiach, 

č. 46/18 p. Belákovi za 3. miesto na Majstrovstvách sveta a p. Frajkovi za 6. miesto refundovať 

náklady. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Barbora Štellerová    ........................................... 

 

Overil: Dušan Dědeček, gen. Sekretár   ........................................... 

 

 

 

V Bratislave, 19. septembra 2018 


